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برادر گرامی جناب آقای دکتر احسان شریفی پور
عضو محترم هیأت علمی 

سالم عليکم

        با صلوات بر محمد وآل محمد و احترام ؛ ضمن تقدیر و تشکر فراوان از تالش و زحمات جناب آقای 
دکتر حسین ثقفی در طول دوران تصدی مسئولیت ، نظر به تعهد ، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی       

به موجب این ابالغ به سمت « سرپرست معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه » منصوب می شوید .
امید است در سایه الطاف الهی و استفاده بهینه از ظرفیت های بالفعل و بالقوه موجود در آن معاونت و بهره گیری از  

خرد جمعی نیروهای متخصص و متعهد سایر معاونتها تالش و پیگیری الزم را در امور ذیل مبذول نمایید :
استمرار برنامه های پژوهشی بر اساس برنامه راهبردی حوزه پژوهشی دانشگاه . 

تالش در جهت بهبود کمی و کیفی تحقیقات کاربردی و سالمت محور . 
تقویت حوزه ارتباط با صنعت . 

تقویت کمیته تحقیقات دانشجویی و تالش جهت آموزش روشهای پژوهشی به همه دانشجویان با همکاری معاونت آموزشی  
دانشگاه در یک برنامه ریزی دقیق متناسب با سنوات تحصیل .

تقویت زیر ساخت های الکترونیک در واحدهای مختلف به ویژه : دانشکده ها ، کتابخانه ها و خوابگاه ها باهمکاری مدیریت  
تکنولوژی اطالعات دانشگاه

تقویت مجالت دانشگاه و حمایت از دفتر هماهنگی مجالت و نشریات دانشگاه . 
برگزاری مکرر مسابقات و رقابتهای تحقیقاتی بین دانشجویان دانشگاه . 

ارتقاء جایگاه پژوهشی دانشگاه در رتبه های بین المللی با تاکید بر اخالق در پژوهش با اولویت سالمت محوری پروژه های  
تحقیقاتی .

استفاده منظم و برنامه ریزی شده از نظرات اساتید صاحب نظر در عرصه پژوهش . 
تقویت ارتباط برون بخشی با مراکز ذیربط . 

ضمن تشکر از قبول این مسئولیت ، توفیقات روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف خطیر محوله از درگاه خداوند 
متعال خواستارم .

رونوشت : 
معاون محترم تحقیقات و فناوری وزارت جهت استحضار .


